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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [؛ رونوشت گزارش محّمدباقر سپهری۱۳۲۶خرداد  ۲۱] تاریخ: 

 

 جناب آقای اسدی، ریاست محترم بانک صنعتی و معدنی ایران

ها که منظور اصلی آن دارد که چند روز است در شاهی علیه بهائیمیپس از ادای مراسم رسمی، محترماً معروض 

هایی علیه ایشان نوشته شود و در چند شماره در روزنامهٴ داد مقالهباشد، تظاهراتی میآقای مهندس شهیدزاده می

هویّت و سابقهٴ  که بهنگاری و انصاف را به کلّی کنار گذاشته، بدون اینشود که آقای عمید نوری مقّررات نامهمی

شود که آقای مدیر جا است که تولید شبهه مینمایند. در اینکنندگان آشنایی داشته باشد، به درج آن مبادرت میامضاء

اند، حتّٰی گونه اتّهامات خودداری ننمودهمحترم داد هم در این قسمت داخلند. برای عوض کردن آقای شهیدزاده از هیچ

خرداد  ۲۰چهارشنبه  ۱۰۴۷و مقاله گردیده. پس از مطالعهٴ آخرین نامه که در شمارۀ خون شاهزاده سیاوش هم جز

درج شده بود، وجدانم وادار نمود که مراتب زیر را به عرض آن جناب برسانم: اّوالً محتاج به گفتن و نوشتن  ۲۶۱۳

آقای شهیدزاده انتظامات کامالً باشد اگر منظور از انتظامات ]، نظم[ داخلی و افزایش محصول است، پس از آمدن نمی

دهد که به مراتب از دورهٴ شود، میزان محصول را نشان میهایی که به مرکز فرستاده میفرما است و باز نامهحکم

 ۱۵شدند و شاه و حزب وطن و حزب توده باال رفته. چون انتظامات مانع عملیّات یک عّده که ابداً سرکار حاضر نمی

نمودند، بوده؛ ناچار متوّسل به جاهای مخصوصی شده و های کالن میگرفتند و دزدیلشان را میآمدند، پومی ۱۵به 

 لنگه بلند نمایند.های بهائی و مسلمان بازار را گرم نموده، شاید کاری بکنند که مثل سابق لنگهدر نتیجه با صحبت

یدزاده در کارخانجات شاهی الزم است. خواهد، آقای شهخواهد، محصول میبه طور خالصه اگر دولت کارخانه می

باشم. بر عکس از روز ورود آقای اند هم نمیهایی که آقایان نوشتهباهلل بهائی فالن نیستم و از نور چشمبنده وهللا 

هاِی چند دفعه غارت شده، امروز سر و صورتی مهندس شهیدزاده کمترین تماّسی با بنده نداشته و ندارد. چون کارخانه

خواهند با این وسایل بازار های مخصوص خود فعالً مأیوسند و میها از استفادهد گرفته و آقایان منتظرالوقتبه خو

آشفته نموده، مشغول دستبردهای خود باشند، لذا بنده الزم دیدم که قضیّه و جریان کار را اختصاراً به عرض برسانم 

ٴ مخصوصی هستند، پس از حرکت آقای شهیدزاده از شاهی که صد در صد نتایج عمل و اقدامات آقایان که یک دسته

معلوم خواهد شد و آن وقت تصدیق خواهید فرمود که مسألهٴ بهائی و مسلمان همه بهانه و تمام اقدامات برای بردن 

 گونه غرض و انتظاری در نوشتن این نامه ندارم، صالحتاً از امضای نام همباشد. چون هیچلحاف ماّل نصرالّدین می

های احتمالی، امضاء . برای رفع سوء ظنّ ۲۶۱۳خرداد  ۲۱شود، چه ترتیب اثر داده شود و چه نشود. خودداری می

 نموده، خواهشمند است محفوظ دارید.

 ۱۵۷۳محّمدباقر سپهری، 

 ۲۶۱۳تیر  ۲، [رونوشت برابر اصل است، ] امضاء: منوچهر سمندری

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوربه نکته ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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